
TALENTO



Mover
INGENIOUS

EEN MuLTi-TALENT 
vOOr dE wArE prOf.

Slimme ondernemers onderscheiden zich  
door hun aanpassingsvermogen. 
Geconfronteerd worden met verschillende 
situaties en altijd de perfecte oplossing 
daarvoor hebben, de Talento heeft het 
allemaal.

Ontworpen voor GOEDERENVERVOER of 
PERSONENVERVOER, biedt hij professionals 
een groot scala aan oplossingen, van slimme 
laadfuncties tot de perfecte inrichting - dat 
maakt een groot verschil voor uw dagelijkse 
werkzaamheden.



Het STRIJDLUSTIGE DESIGN van de Talento 
toont hoe deze unieke bestelwagen tot een 
lijn van harde werkers behoort. Vanuit het 
oogpunt van stijl is de Talento compact 
en goed geproportioneerd: de zich naar 
voren uitstrekkende voorruit sluit op een 
aangename manier aan op de korte motorkap 
met als resultaat een indrukwekkende 
maar dynamische voorkant. 

Het design is met de STRAKKE LIJNEN, 
helemaal in overeenstemming met het 
nieuwe gevoel van de Fiat Professional 
modellen lijn. Dit nieuwe design vergroot de 
breedte van het voertuig en de laadcapaciteit, 
duidelijk waarneembaar door de VIERKANT 
VORMGEGEVEN achterkant, terwijl een 
gevoel van dynamiek en stabiliteit wordt 
overgebracht. 

outside
INGENIOUS

ONTwOrpEN OM 
Op TE vALLEN.

Het vernuftige design van de Talento werd 
ook toegepast op zijn formaat, bedacht om 
perfect in alle krappe ruimtes van elke stad 
te passen, terwijl er een grote laadruimte 
wordt aangeboden om elk bedrijf voorwaarts 
te brengen.



inside
INGENIOUS

uw MObiELE 
kANTOOr.

Het interieur van de Talento is het perfecte 
kantoor voor professionals zoals u. Er is 
zorgvuldig nagedacht over het combineren 
van comfort en functionaliteit en het interieur 
is voorzien van alle standaard items die elk 
uur op uw werk aangenaam en effectief 
maken. 
De ingenieuze oplossingen van een centrale 
stoel met een pop-up tafel, compleet met 
smartphone-houder* en tablet-houder* is 
slechts een van de vele functies die het tot uw 
toekomstige werkstation maken. 

* van MOPAR



TECHNOLOGY
INGENIOUS

TEchNOLOgiE Op EEN 
gOEdE MANiEr 

gEbruikT.
Technologie speelt een enorme rol binnen 
elk afzonderlijk bedrijf. En de Talento 
gebruikt die ook in zijn voordeel. 
De KEYLESS ENTRY/KEYLESS GO is 
zorgvuldig bedacht voor de bezige handen 
van een harde werker. Het parkeren van 
de Talento is eenvoudig gemaakt met 
geïntegreerde parkeersensoren en een 
achteruitrijcamera die in de binnenspiegel 
te zien is. 
Gecomplimenteerd door de ViewPlus-
spiegel, die de blinde hoek reduceert 
en het zicht aan de zijkanten verbeterd. 
Hij wordt geleverd met het complete  
7" TOUCHSCREEN RADIO NAVIGATIE 
SYSTEEM.



Perfect om uw werk met HOGE PRESTATIES 
en een LAAG BRANDSTOFVERBRUIK uit te 
voeren.

EcoJet S&S/MultiJet 95 pk

MultiJet 120 pk

EcoJet S&S 125 pk

EcoJet S&S 145 pk

EurO 6-MOTOrENDe Talento wordt aangedreven door een 
VOLLEDIGE SERIE EURO 6 MOTOREN, 
waaronder de betrouwbare TwINTURBO-
MOTOR, met TRACTION + SYSTEEM en ESC 
met HILLHOLDER functie: zo kunt u werken 
waar u maar wilt. 

Een betrouwbare, krachtige en kosten- 
efficiënte motor die een vermogen van 
maximaal 145 PK levert.

power
INGENIOUS

OvErAL gEwELdigE 
rESuLTATEN.



AbS MET Ebd EN hbA

TrAcTiON +

TSA

ESc

hiLL hOLdEr

Het Trailer Stability Assist-systeem 
garandeert een perfecte stabiliteit, zelfs 
tijdens het trekken. Als het voertuig  
in een slip raakt, moduleert de TSA  
automatisch het vermogen van de  
motor en de remkracht op elk wiel  
om stabiliteit te geven aan voertuig en 
aanhanger.

Ideaal voor het heuvelopwaarts starten 
met ultiem gemak, zelfs met een volle 
lading. De hillholder blokkeert het 
voertuig automatisch enige seconden 
zonder dat het rempedaal hoeft te 
worden ingetrapt.

De Electronic Stability Control biedt u een  
buitengewone grip en stabiliteit door bij het  
nemen van een bocht de remkracht op de  
wielen onafhankelijk te beheren. Dit zorgt  
ervoor dat de wielen niet gaan slippen,  
waardoor het risico dat het voertuig gaat  
slippen wordt geminimaliseerd en het  
garandeert een perfecte tractie onder  
alle omstandigheden.

Traction+ is het innovatieve tractie 
regelsysteem dat de tractie van het 
voertuig op de meest uitdagende 
oppervlakken met weinig grip verbetert. 
Onder omstandigheden met weinig 
grip van een aangedreven wiel 
detecteert de regeleenheid slippen en 
stopt dit door de aandrijftorsie over te 
dragen op het wiel met de beste grip op 
de grond. Op deze manier is de prestatie 
van het voertuig comfortabeler, 
waardoor de beste stabiliteit en het 
beste rijgedrag wordt gewaarborgd.

Anti-lock Braking System
Dit is een integraal onderdeel van het 
remsysteem, dat voorkomt dat een of 
meer wielen blokkeren en slippen, 
ongeacht de condities van het 
wegoppervlak en de intensiteit van het 
remmen, waardoor de controle over het 
voertuig wordt gewaarborgd, zelfs tijdens 
een noodstop.
Electronic Brake force Distribution
Het remsysteem verdeelt de remkracht 
tussen de voor- en achterassen om de 
efficiëntie onder alle rij-omstandigheden 
te optimaliseren.
Hydraulic Brake Assist
Dit systeem, dat in het ABS is geïntegreerd, 
herkent noodstopomstandigheden aan 
de hand van de snelheid waarmee het 
rempedaal wordt ingetrapt en garandeert 
extra hydraulische remdruk voor 
ondersteuning van de remdruk die door 
de bestuurder wordt uitgeoefend. Dit 
maakt een snellere en krachtigere 
werking van het remsysteem mogelijk.

Met hillholder Zonder hillholder

Met ESC

Zonder ESC

Zonder TSA

Met TSA

Alle werklui, passagiers of vracht komt veilig 
aan met de veiligheidsfuncties van de Talento. 
De Talento wordt geleverd met ABS met EBD 
en HBA. 

De ESC met TRACTION+ SYSTEEM brengt 
koppel efficient en slim op de wielen over, 
voor de best mogelijke grip. De HILLHOLDER-
TECHNOLOGIE  helpt u op steile wegen, 
door uw remmen gedurende 3 seconden te 
activeren.

SAFETY
INGENIOUS

vEiLig AANkOMEN.



zijdeur als de achterdeuren. Hij biedt TOT 
MAxIMAAL 1,2 ton laadvermogen, met 
ruimte voor 3 europallets (vanaf korte 
wielbasis/laag dak) en ook de mogelijkheid 
voor het vervoeren van lange objecten. 
Die kunnen eenvoudig door de CargoPlus, 
een opening onder de passagiersstoel, 
worden gestoken zodat u TOT MAxIMAAL 
4,15 METER lange objecten, zoals plastic 
buizen, kunt plaatsen.

De Talento heeft een vierkante belijning, die 
zijn ruime interieur en brede laadruimte tot 
MAxIMAAL 8,6 M3 benadrukt.

Veelzijdigheid is het belangrijkste bij het 
hebben van een succesvol bedrijf. Of het 
nu om goederen of passagiers gaat, de 
Talento is ontworpen om ze allemaal te 
vervoeren, zonder dat de compactheid van 
het voertuig verloren gaat - geweldig voor 
stadscentra.

Flexibel en aanpasbaar, u kunt eenvoudig 
grote objecten laden door zowel de 

Carrier
INGENIOUS

SuccES kOMT iN 
vErSchiLLENdE vOrMEN: 

hET pAST ALLEMAAL.



Achter elke goed uitgevoerde klus zit 
een team. Elk teamlid heeft plek in de 
Talento. Met een LAADRUIMTE van 3,2 
M3 bij de versies met korte wielbasis en 
4,0 M3 bij versies met lange wielbasis,  
kan de afgeschermde dubbele cabine een 
grote hoeveelheid goederen en uw hele 
werkploeg vervoeren. 

De dubbele cabine beschikt over vijf of zes 
stoelen, zodat elke rit comfortabel wordt. 
De laadruimte is van achteren toegankelijk 
met achterdeuren die in een hoek van 90° 
OF 180°/250° OPENSLAAN. Hierdoor wordt 
het mogelijk om elke centimeter van de 
laadruimte te benutten, van de vloer tot aan 
het dak.

INGENIOUS

dubbELE cAbiNE.

carrier



kOrTE wiELbASiS EN LAAg dAk

kOrTE wiELbASiS EN hOOg dAk

LANgE wiELbASiS EN LAAg dAk

LANgE wiELbASiS EN hOOg dAk

Door de veelzijdigheid van de bestelwagen 
hebt u de mogelijkheid voor het kiezen van de 
perfecte combinatie voor uw bedrijf. U kunt 
kiezen uit TwEE verschillende HOOGTES, 
TwEE LENGTES EN TwEE wIELBASES.

VERSATILITY
INGENIOUS

bESTELwAgENvErSiES.
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De veelzijdigheid maakt het verschil voor deze 
bestelwagen. De TALENTO kan eenvoudig 
worden aangepast aan elk soort bedrijf en hun 
specifieke behoeften.

INGENIOUS

cONvErSiES.

pLATfOrM cAbiNE gEkOELd chASSiS MObiELE wErkpLAATS ShuTTLE

VERSATILITY

Het voertuig is uitgerust met ATP-goedgekeurde 
isothermale isolatie, die de binnentemperatuur 
constant tot wel 0°C kan houden. Als er een koelunit 
is geïnstalleerd, verandert het compartiment in een 
koele ruimte waarin medicijnen of voedingsmiddelen 
kunnen worden vervoerd.

De shuttle biedt plaats aan 6 tot 7 stoelen die met leder 
bekleed zijn (tweede rij draaibaar). De vloer is voorzien 
van rails en ABS-bekleding.

Versie gemaakt van getemperd gegalvaniseerd staal 
met een modulair en flexibel snelsluitsysteem.



Elk goed bedrijf heeft teams nodig die zij 
aan zij werken en met de Talento wordt 
teamwork altijd een sterke troef. 
Door de unieke veelzijdigheid van de combi is 
een tweede rij stoelen mogelijk, zodat er zes 
zitplaatsen ontstaan. Waarbij het voordeel 
van het behoud van een grote LAADRUIMTE  
(3,2 M3 in versies met een korte wielbasis en 
4,0 M3 bij versies met een lange wielbasis) 
ervoor zorgt dat elk team alles kan 
meenemen wat er voor de klus nodig is.

Teamwork
INGENIOUS

gOEdE TEAMS 
riJdEN SAMEN.



De PERSONENVERVOERDER kan zowel 
als gezinswagen of als een shuttleservice 
voor passagiers dienst doen. De Talento 
beschikt over een speciale versie voor 
het vervoeren van mensen met ultiem 
comfort waarbij een derde rij met stoelen 
standaard is. 
Hierdoor worden er negen zitplaatsen 
gecreëerd en is er altijd nog een 
LAADRUIMTE van 1,0 M3 bij versies met een 
korte wielbasis en 1,8 M3 bij versies met 

AvAilAbility
INGENIOUS

ALTiJd pLAATS
vOOr SuccES.

een lange wielbasis. Ook professionele en 
amateursporters kunnen profiteren van  
de veelzijdigheid van de Talento en komen 
in goede vorm bij hun wedstrijden aan.



METALLic LAkkLEurEN

802 Rood 7AZ Grijs

4SA Groen 5JQ Blauw 

74G Donkergrijs 6Fx Beige 4H5 Zwart

5CA Wit

6Fw Lichtgrijs

pASTEL LAkkLEurEN

Een handige en complete gereedschapskist 
is het eerste en meest belangrijke 
toebehoren voor elke slimme, harde werker, 
maar een professional zoals u verdient 
meer. Daarom is de Talento tot in het 
kleinste detail doordacht om u het werk zo 
makkelijk mogelijk te maken. Zodat u met 
minder moeite meer werk kunt verzetten. 

hET bESTE  
vOOr SLiMMEr 

wErkEN.

INGENIOUS

bEkLEdiNgSSTOffEN

vELgEN EN wiELdOppEN

Canvas Zwart Bark BruinNatté Grijs

17-inch lichtmetalen velgen 
diamantgrijs

16-inch naafkap 16-inch wieldop 17-inch lichtmetalen velgen 
matzwart

Koolstof Zwart 008 Techno Zilver 009 Levend Bruin 098

gear



pAck LOOk 1 pAck LOOk 2 pAck LOOk 3 pAck LOOk 4 pAck LOOk 5 pAck LOOk 6

• zijspiegels en railafdekking kunststof zwart
• voorbumper kunststof zwart
• grill in kunststof zwart

• bovenste achterbumper kunststof zwart

• zijspiegels en railafdekking kunststof zwart
• bovenste voorbumper in carrosseriekleur
• grill in kunststof zwart

• bovenste achterbumper kunststof zwart

• zijspiegels en railafdekking kunststof zwart
• bovenste voorbumper in carrosseriekleur
• grill in kunststof zwart

• bovenste achterbumper in carrosseriekleur

• zijspiegels en railafdekking in carrosseriekleur
• bovenste voorbumper in carrosseriekleur
• grill in kunststof zwart

• bovenste achterbumper in carrosseriekleur

• zijspiegels en railafdekking in carrosseriekleur
• bovenste en onderste voorbumper in carrosseriekleur
• grill in kunststof zwart

• bovenste achterbumper in carrosseriekleur

• zijspiegels en railafdekking in carrosseriekleur
• bovenste en onderste voorbumper in carrosseriekleur
• grill in kunststof zwart

• bovenste achterbumper in carrosseriekleur



fiOriNO TALENTO ducATO dObLòfuLLbAck

Het herkennen van een echte professional 
is eenvoudig: gewoon kijken naar het 
gereedschap wat hij voor zichzelf gekozen 
heeft. Echte professionals werken alleen 
met professioneel gereedschap. De 
volledige product lijn is de eerste en enige 
die als “Professional” wordt aangeduid en 
is speciaal ontworpen voor uw specifieke 
doeleinden.
Daarom is Fiat Professional de beste 
partner die u zich kunt wensen, wat uw 
behoeften ook zijn.

ONTwOrpEN vOOr 
prOfESSiONALS 

ZOALS u.

INGENIOUS

Geen terrein schrikt hem af. Geen 
uitdaging die niet kan worden 
gepareerd. Zowel op het werk als 
daarna.

Veelzijdig, compact en betrouwbaar. 
U kunt zich geen betere visitekaartje 
wensen. Gewoonweg uniek. Net als 
uw werk.

Het voertuig dat aan de basis 
stond. Ongeëvenaard in behendig- 
heid en mogelijkheden. Steden 
zijn er dol op, net als de 
professionals.

Behendig, bekwaam en ingenieus. 
Hij beschikt over het unieke talent 
om problemen in oplossingen 
om te zetten en uitdagingen in 
mogelijkheden. Dag na dag.

De onbetwiste leider op het 
gebied van werken: de basis 
voor succes. Sterk, veelzijdig en 
onmisbaar voor iedereen.

range
FIaT PrOFeSSIOnaL



A PRO LIKE YOUf i a t p r o f e s s i o n a l . n l

dE NiEuwE fiAT prOfESSiONAL MOdELLEN - kuNNEN iEdErE uiTdAgiNg AAN.

ONTwOrpEN vOOr prOfESSiONALS ZOALS u.
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